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List hjer eina lærðu mann, 
lítið áður kunna, 

mikið sem að mállaus ann 

maður og faldasnnna. 

Af stafrófi kennast allar bækur. 

Af orðum kennast ýta hagir. 

Á. Fingurnir kreptir í lofann. 

Blindur er bóklaus maður. 

Blindann skal á braut leiða. 

HB. Höndin upp rjett. 

Curre et abi (dettu ekki ofan f). 

Colon er í klausum títt. 

'€. Áboginn vísifingur á móti þumalfingri, hin- 
ir kreptir Í lófann. 

Dælt þykir við daufann. 
Djörf er heimamanns hönd. 

A DD. Stutt saman löngutöng og þumalfngri, hin= K 

Frettir 
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Eins og þú heilsar öðrum ávarpa aðrir þig. 

Ef ekki er vísirinn, þá er ekki berið. 

E. Fjórum öptustu fingrum stuttá þumalfingurs 

fremsta lið. 

Fer oré þá um munn líður. 

Fáir eru vinir hins volaða. 

#, þumalfingur lagður á efstu kjúku síslingura, 

hinir kreptir. 

- Góð er slöggskýggni. 

" Geym vel það ei glatast skal. 

Gr. þumalfingur stutt á miðlið löngutangar. vísi- 
fingur rjéttur, hinir kreptir, 5 J , 1 

ever fugl syngur með sínu nefi. 

Hvert sástu með eyrunum, þú heyftir ekki, 

HH, Baug - og litlizfingur kreptir undir þumal 

„fingur, hinir rjettir. 
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Iónin eykur alla mennt. 

Tllt er að fljúga fjaðralaus. 

Æ. Allir fingur kreptir nema þumal- og litli 

fingur. 

Kunnátta er fagur litur og frægur. 

Komist þú ei yfir, þá krjúptu undir. 

K. Baug - og lélkókkgur kreptir, þumalfingur 

lagður á miðlið baugfingurs, hinir rjettir. 

Listin eflir það náttúrunni vinns“ ekki, 

Lærðu fyrst sjálfur áður þú kennir Öðrum. 

I. Þrír öptustu fingur kreptir, þumal- og vísi= 
fingur glei.ntir sundur. 

Margir eru mennta vegir. 

"Margur gleðst við vel kveðin 01ð. 

MH. Haldið inn í lófann þumal- og litla = fingti, 

a < hinum bent niðursá við, rjeltum, með 
„hvolídri- hendi. 
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Náttúran er náminu ríkari. 

Nóg er vizka, nýtsamt að vita. 

MW. þumal“,litla- og baug-fingii haldið íslóf- 
ann, hinum. tveimur bent niður:á við með 
hvolfdri hendi. 

Ónýt er liggjandi. list. 

Orðin eru til alls fyrst. 

Q. Víst ög- Þumal- í stutt saman, 

 hinir-rjettir. 

Penninn vindur opt meira en sverðið. 
- Ptúður ér sá sig prófar rjett. 

BP. Þþumalfingurgóm stutt á miðlið löngutangar, 
hinir rjettir, 

Qveldi verður feginn sá fyrit kaup sig leigði. * 

Qvinnan góð, kann hún flest að bæta. z 

(. Þumalfingur lagður framan á fremsta lið löngu= 

tangar, hinir rjettir. 
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Rjett. kveðið. ær sjerhvað satt. 

Ræðan á vísar röksemdina. 

IR. Langatöng lögð“ ofan á vísifingur,. þumal- 

- fingur lagður upp með utan á, hinir kreptir. 

Sjerhvað lítur til sinnar náttúru. 

Svo lengi lærir sem lifir. 

#s. - þumalfingur lagður framan á þrjá öptustu fing- 
ur, vísifingur- haldið rjettum og hendinni 

sveiflað niður á við. 

al skal binda með“tuktugri skemmtan. í 

- "Talið er Skuggi verkanna. 

Æ. Vísifingur lagður þvers yfir þumalfingur út: 

“an verðan, hinir rjettir. En 

— Ungan skal lærð, en gamlan færa. | 

Ungur. venst, gamall gjörir. F 

u. Vísifingur „og langatöng rjett upp, hinir 
"skreptir,csnúið að sjer lófanum. ; 
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Vel verði þjer hrís, þú gjörðir börnin vís: 

 Vizkan reynist í vandræðunum. 

W. Þþumalfingur stutt. á miðlið litlafingurs, hin- 

ir rjettir. 

- Nannd er vánt í eyðurnar. 

Xinu hæfa bezt uxahornin. 

X. Tveir öptustu fingur kreptir, þumalfingri hald= 

ið upp að hinum rjettum, hendinni sveiflað í 

hring og að sjer. 

Yðka gott en glata því illa. 

- Ýmsir eiga högg í annars garði. 

EK. pþumalfingur lagður á fremsta lið. kreptrar 

“ löngutangar og baugtingurs, hinir rjettir. 

Zink er silfri grárra. 

Zenith og Natir sjaldan mætast, 

Æ. Vísifingur og þumalfingur haldið saman rjett= 

um, hinir kreptir og hendinni stungið lítið 

eitt fram. 
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það er engum list sem hann leikur ekki. 

það talar hver sem tamast er. 

Þ- "þumalfingur stutt á fremsta lið baúg - fi:g- 

urs, hínir sjettir. 

Æskan skal safna því ellin þarf eyða. 

Ætan-er bezti elli sómi. 

Æ. -Alliri fingur hálf kreptir. 

Öll.er mennt í mynni fólgin. 
Öllum kindum er eitthvað til annmarka. 

ö. „Vísilingur kreptur innan undir þumalfing- 

ur, hinir rjettir. 

Aðgæta. þarf að snúa ætíð lófanum eða þum= 

alfingurs vöðvanum áð þeim sem tálað €r fingra- 

mál við; en ekki handarbakinu, nema á stölnn= 

um: M, N óg Ú: - f- 

á — Kosthaðarmaðurinn. 

— 
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